
provincie 
groningen 

Gedeputeerde Staten 

Aan de leden van Provinciale Staten, 
de heren G. Engeikens en A. Nolles 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Onderwerp 

2 5 J ULI 2016 
2016-42996/29, RS  
639350 
J.P.J, van Ravensteijn 
(050)3164385 
21 Juni 2016 

Schriftelijke vragen betreffende tempo huisvesting 
asielzoekers met verblijfsstatus 

Geachte heren Engelkens en Nolles, 

Naar aanleiding van berichten in de media dat het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsstatus 
(vergunninghouders) uiterst moeizaam verloopt, heeft u aan ons College de volgende negen vragen gesteld. 
In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Is het college bereid ons de actuele cijfers huisvesting statushouders te overleggen? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 
In de bijlage treft u aan de situatie op peildatum 1 juli 2016. De tabel geeft aan dat de achterstand op 
provinciaal niveau op 1 juli ten opzichte van 1 januari 2016 is opgelopen tot 316 personen. Op 1 januari was 
de achterstand 97 personen. Er zijn vier gemeenten die alle taakstellingen hebben vervuld. Het gaat om de 
gemeenten De Marne, Hoogezand- Sappemeer, Loppersum en Pekela. Wij achten dit een knappe prestatie. 
Er zijn 19 gemeenten die hun taakstelling 2016-1 nog niet hebben gerealiseerd. Deze gemeenten hebben 
conform het provinciaal Beleidskader toezicht huisvesting vergunninghouders 2015, nog een halfjaar extra 
de tijd om deze personen te huisvesten. 

2. Is het college in gesprek met de 23 gemeenten aangaande (achterstand) huisvesting 
statushouders? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Samen met de overige leden van de Regietafel Groningen hebben wij dit voorjaar een werkconferentie 
georganiseerd ter ondersteuning van alle gemeenten. Hierbij werd onderling informatie gewisseld en 
succesvolle acties toegelicht. 

Op dit moment hebben zijn wij in gesprek met de zes gemeenten die er niet in zijn geslaagd om de 
taakstelling 2015-2,ook na toedeling van een extra halfjaar, te realiseren. In de gesprekken is geconstateerd 
dat alle partijen hun best doen, maar dat het halen van taakstellingen om uiteenlopende reden niet lukt. Het 
gaat om de gemeenten Groningen, Grootegast, Marum, Haren, Ten Boeren Veendam. Voor deze 
gemeenten zullen wij de interventieladder verder volgen. 
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De gemeenten die nog een deel van de taakstelling 2016-1 dienen te realiseren, hebben wij in de maand juli 
aangeschreven en hen gewezen op de extra termijn. In onze brief doen wij een aantal suggesties, die we 
hieronder aanstippen. 

1. Maak prestatieafspraken met woningcorporaties en stel die zo nodig bij. 
2. Onderzoek welk leegstaand vastgoed omgebouwd kan worden tot woonruimte. 
3. Inventariseer in hoeverre de particuliere woningvoorraad een rol kan spelen. 
4. Onderzoek de mogelijkheid om (tijdelijke) verplaatsbare woonunits te plaatsen. 
5. Schakel het Ondersteunings Team Asielzoekers en Vluchtelingen in voor specifieke vragen. 
6. Ga een samenwerkingsverband aan met buurgemeenten. 

Op 1 oktober zullen wij opnieuw de balans opmaken en bezien of er voldoende voortgang wordt gemaakt. 

3. Wat zijn de redenen voor het ontstaan van de achterstanden? 

Antwoord 
Een belangrijke verklaring is de voortdurende stijging van de halfjaarlijkse taakstellingen. Zo bedroeg de 
taakstelling 2015-1 489 personen en is de taakstelling 2016-1 698 personen. Veelal is sprake van 
onvoldoende en te late koppelingen door het COA. Wij achten dit een verschoonbare reden. Voor de meeste 
gemeenten geldt echter dat het tekort aan koppelingen niet de enige reden is waarom de taakstelling niet is 
gerealiseerd. Ook worden genoemd: het "passend toewijzen" van woningen door de woningcorporaties, 
waardoor de doelgroep vergunninghouders niet in aanmerking komt voor een woning; een krap aanbod van 
woningen door de corporaties in relatie tot de vraag, veel koppelingen van alleenstaanden en weinig kleine 
woningen. 

4. Zijn er met betrekking tot bovenstaande ( onvoldoende geschikte woningen) inmiddels positieve 
ontwikkelingen? 

Antwoord 
Steeds meer gemeenten gaan over op regionale samenwerking. Hierdoor wordt de flexibiliteit verhoogd bij 
het vinden van een passende woning. Hiernaast is het grote voordeel dat gemeenten die achterlopen met 
hun taakstelling, gecompenseerd kunnen worden door een gemeente die een voorsprong heeft. 
Recente voorbeelden zijn de samenwerkingsverbanden van de vier gemeenten in het Westerkwartier en de 
samenwerking tussen de gemeenten Hoogezand- Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in Midden-
Groningen. Wij juichen deze ontwikkeling toe en attenderen ook andere gemeenten hierop. 

5. Zijn gemeenten inmiddels in gesprek met corporaties om meer woningen beschikbaar te stellen 
voor statushouders? 

Antwoord 
Tegen de achtergrond van de stijgende taakstellingen bezien de gemeenten periodiek of er de bestaande 
afspraken hernieuwt dienen te worden. 

6. Wordt er door gemeenten ook gekeken naar woningruimte in de particuliere sector? En werkt het 
college al samen met gemeenten aan het geschikt maken van andere gebouwen, ruimten of 
woningen voor langdurige of permanente opvang ( van goede kwaliteit) voor de statushouders? Dit 
om mogelijke overbelasting te voorkomen. 

Antwoord 
De particuliere sector wordt zeker ook onderzocht, maar het probleem is dat de particuliere huursector zeer 
klein is. Het grootste deel van de particuliere sector bestaat uit koopwoningen. 
Ons college werkt op veel punten samen met gemeenten, COA en het Ondersteuningsteam Asielzoekers en 
vluchtelingen, maar het zijn primair de gemeenten die vergunninghouders huisvesten. Wel attenderen wij in 
onze bestuurlijke en ambtelijke contacten op de kennis en expertise van het OTAV bij het verbouwen van 
leegstaand vastgoed. Hiermee kan overbelasting van de sociale huursector worden voorkomen. 
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Daarnaast wijzen wij op de Regietafel Groningen. De Regietafel is ervoor om te zorgen dat de afspraken uit 
het Bestuursakkoord Verhoogde Asielstroom (van 27 november 2015) worden nagekomen. Deze Regietafel 
houdt zich ten aanzien van. de taakstelling huisvesting vergunninghouders vooral bezig met tijdelijke 
huisvestingsvoorzieningen, de zogenaamde GVA's (gemeentelijke versnellingsarrangementen) en met de 
huisvesting van AMV's (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). 

7. Geeft het college gemeenten onderling de ruimte om- als de mogelijkheden er zijn- statushouders 
die aan een bepaalde gemeente zijn toegewezen maar waar voor huisvesting geen of weinig 
mogelijkheden zijn, in onderlinge solidariteit, deze taakstelling door een andere gemeente over te 
laten nemen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Zie ons antwoord bij vraag 4. 

8. Het college schreef in antwoord op vorige vragen van de PvdA en GroenLinks, dat zij een rol wilde 
spelen om algemene problemen, zoals het onvoldoende koppelen van statushouders door het COA 
aan gemeenten, uit de wereld te helpen. Is dit inmiddels gelukt? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
In onze contacten met het COA hebben wij zeer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit probleem. Wij 
achten het curieus dat het rijk enerzijds wijst op een groep vergunninghouders die noodgedwongen voor 
haar huisvesting moet verblijven in AZC 's, terwijl er anderzijds onvoldoende koppelingen worden 
afgeleverd. Ook in IPO- verband is deze kwestie besproken en is afgesproken dat onvoldoende koppelingen 
een verschoonbare reden is om niet in de plaats te treden. Wij gaan ervan uit dat deze signalen effect zullen 
hebben. 

9. Ziet het college zelf, binnen haar eigen bereik, nog mogelijkheden om de achterstanden inzake 
huisvesting van statushouders in te lopen en welke faciliterende, regisserende of coördinerende rol 
kan de provincie hierin spelen? 

Antwoord 
Het vluchtelingenprobleem is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Met de toegenomen stroom 
asielzoekers zijn ook de halfjaarlijkse taakstellingen huisvesting vergunninghouders hoger geworden. 
Onze betrokkenheid bij een goede huisvesting van mensen in nood is de afgelopen jaren steeds verder 
vergroot. 
Wij voeren niet alleen de toezichthoudende taak uit, maar participeren ook actief in de Regietafel Groningen. 
Daarnaast houden wij de vinger aan de pols wat betreft de voortgang van de realisatie. We voeren hierover 
regelmatig overleg met gemeenten, COA en OTAV. Dit door het Ministerie van BZK ingestelde team helpt de 
kleinere gemeenten onder meer om obstakels bij de realisatie van de taakstellingen weg te nemen. 
Daarnaast organiseren we in geval van meer algemeen voorkomende obstakels in overleg met de VGG 
bijeenkomsten met alle gemeenten en andere betrokken partijen (woningcorporaties, welzijnsorganisaties) 
om hiervoor gezamenlijk oplossingen te vinden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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